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Pinksteren? Iets met Pinkpop?
BARNEVELD (ANP) - Nederlanders denken bij Pinksteren eerder aan Pinkpop, een extra
vrije dag, of de lente dan aan de echte betekenis ervan, de uitstorting van de Heilige Geest.
Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 8000 geënquêteerden, uitgevoerd door
onderzoeksbureau N.A.W.plus. De geënquêteerden vulden een vragenlijst in op de website
watgeloofu.nl.
Zo'n 58 procent van de ondervraagden weet niet wat de exacte betekenis is van Pinksteren.
Iets meer dan 18 procent denkt aan een vrije dag. Ruim 10 procent denkt aan niets in het
bijzonder. Wel denkt ruim 14 procent bij Pinksteren aan een christelijke dag, maar dan aan de
verkeerde zoals de kruisiging en de dood van Jezus of de hemelvaart.
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft in het bestaan van God gelooft. Een
vijfde van de ondervraagden denkt juist van niet.
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Pinksteren? Iets met Pinkpop?
BARNEVELD - Nederlanders denken bij Pinksteren eerder aan Pinkpop, een extra vrije dag,
of de lente dan aan de echte betekenis ervan, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat blijkt uit
een onderzoek onder ruim 8000 geënquêteerden, uitgevoerd door onderzoeksbureau
N.A.W.plus. De geënquêteerden vulden een vragenlijst in op de website watgelooftu.nl.
Zo'n 58 procent van de ondervraagden weet niet wat de exacte betekenis is van Pinksteren.
Iets meer dan 18 procent denkt aan een vrije dag. Ruim 10 procent denkt aan niets in het
bijzonder. Wel denkt ruim 14 procent bij Pinksteren aan een christelijke dag, maar dan aan de
verkeerde zoals de kruisiging en de dood van Jezus of de hemelvaart.
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft in het bestaan van God gelooft. Een
vijfde van de ondervraagden denkt juist van niet.

„Pinksteren bij ruim helft bevolking
onbekend”
28-05-2009 19:04 | Kerkredactie
BARNEVELD – Bij bijna 58 procent van de Nederlandse bevolking is de betekenis van
Pinksteren onbekend. De overige 42 procent denkt bij Pinksteren wel aan de uitstorting van de
Heilige Geest.
Dat concludeert althans het team achter de website watgelooftu.nl op basis van een via deze
site gehouden onderzoek. Op de site gaven de afgelopen weken 8244 mensen hun mening
over Pinksteren en andere levensbeschouwelijke onderwerpen.
Van de respondenten ziet 43 procent zich als christen; 30 procent vindt zichzelf geen „gelovig
persoon.”
Ruim 42 procent vulde in bij Pinksteren het eerst aan de uitstorting van de Heilige Geest te
denken; 14,2 procent denkt aan een ander christelijk heilsfeit. Verder denken mensen aan een
extra vrije dag (18,7 procent), het begin van de lente (6,7 procent) of aan „niets in het
bijzonder” (10,4 procent).
”Wat gelooftu.nl” (zie ook www.nawplus.nl, Barneveld) vroeg ook naar de bekendheid van
Charles Darwin en Johannes Calvijn. „Maar liefst 20 procent wist niet wie Darwin was; 23
procent gaf een fout antwoord en 57 procent het juiste antwoord.” Calvijn blijkt dan toch
bekender: 62 procent wist dat hij een theoloog en reformator uit de zestiende eeuw was.
Opvallend is dat 26 procent van de ”christenen” een verkeerd antwoord gaf of het niet wisten.
Een kleine meerderheid (51 procent) van de 8244 geënquêteerden gaf aan te geloven in het
bestaan van God. Liefst 29 procent vulde hier ”misschien” in; 19 procent is er van overtuigd
dat God niet bestaat.
Uit het internetonderzoek blijkt verder dat 41,6 procent in de loop van de tijd de kerk heeft
verlaten. Bijna 60 procent (59 procent) vulde in nooit een kerk, moskee, tempel of synagoge
te bezoeken.
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Nederlanders denken bij Pinksteren eerder aan Pinkpop, een extra vrije dag, of de lente
dan aan de echte betekenis ervan, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat blijkt uit een
onderzoek onder ruim achtduizend geënquêteerden, uitgevoerd door onderzoeksbureau
N.A.W.plus. De geënquêteerden vulden een vragenlijst in op de website watgelooftu.nl.
Zo'n 58 procent van de ondervraagden weet niet wat de exacte betekenis is van Pinksteren.
Iets meer dan 18 procent denkt aan een vrije dag. Ruim 10 procent denkt aan niets in het
bijzonder. Wel denkt ruim 14 procent bij Pinksteren aan een christelijke dag, maar dan aan de
verkeerde zoals de kruisiging en de dood van Jezus of de hemelvaart.
Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft in het bestaan van God gelooft. Een
vijfde van de ondervraagden denkt juist van niet.

Pinksteren? Iets met Pinkpop?
Nederlanders denken bij Pinksteren eerder aan Pinkpop, een extra vrije dag, of de lente dan
aan de echte betekenis ervan, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat blijkt uit een onderzoek
onder ruim 8000 geënquêteerden.
Zo'n 58% van de ondervraagden weet niet wat de exacte betekenis is van Pinksteren. Iets
meer dan 18% denkt aan een vrije dag. Ruim 10% denkt aan niets in het bijzonder. Wel denkt
ruim 14% bij Pinksteren aan een christelijke dag, maar dan aan de verkeerde zoals de
kruisiging en de dood van Jezus of de hemelvaart.

Oneway.nl:
Pinksteren? Iets met Pinkpop?
Bij bijna 58 % van de Nederlandse bevolking is de betekenis van
Pinksteren onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 8.000
geënquêteerden via de site www.watgelooftu.nl. Met Pinksteren
denkt men aan een extra vrije dag (18,7%), het begin van de lente
(6,7%) of aan niets in het bijzonder (10,4 %). Meer dan 42 % denkt
bij Pinksteren aan de uitstorting van de Heilige Geest.
In het Darwin jaar vroegen wij ook naar de bekendheid van Charles
Darwin. Maar liefst 20 % wist niet wie hij was. 23 % gaf een fout antwoord en 57 % het juiste
antwoord. Het jaar 2009 is ook het Calvijn jaar. Opmerkelijk is dat Johannes Calvijn bekender
is dan Darwin. 62 % wist dat hij een theoloog en reformator uit de 16e eeuw was. 26 % van
de christenen gaven een verkeerd antwoord of wisten het niet.
Uit de enquête blijkt verder dat maar liefst 41,6% van de respondenten in de loop van de tijd
de kerk heeft verlaten. Opvallend is dat 22,7 % hiervan geen persoonlijke of inhoudelijke
reden aanvoert om niet meer naar de kerk te gaan. De reden die ze aanvoeren is dat je kunt
geloven zonder lid te zijn van een kerk. Van deze groep zegt 39,3 % dat ze nog christen zijn.
Circa 24 % ging om persoonlijke redenen (groepjescultuur, niet bijhoren, vervelende
ervaringen, problemen) van de kerk af. Terwijl 18,8 % meer inhoudelijke redenen (kerkdienst
niet meer boeiend, missen diepgang, andere mening en visie) aangaven waarom ze geen lid
meer van de kerk wilden blijven. Tenslotte gaven 9,5 % van de respondenten de regeltjes en
gedragscode als reden aan en 7,8 % manipulatie door kerkleiders.
Een kleine meerderheid van 51 % gelooft in het bestaan van God. Maar liefst 29 % weet het
niet zeker. Terwijl bijna 20 % overtuigd is dat er geen God bestaat. Slechts 16,6 % beschouwt
zichzelf nog zeer actief in het geloof. 59 % komt nooit meer in een kerk. 30 % noemt zichzelf
geen gelovig persoon. 43 % noemt zich christelijk.
Deelnemers aan de enquête op de site www.watgelooftu.nl ontvangen op verzoek een
samenvatting van de resultaten van het onderzoek.
Website: www.watgelooftu.nl

Metro:

Pinksteren? Da's iets met Pinkpop toch?
door Milou van der Will
Geplaatst op vrijdag 29 mei 2009 om 10:35

Lekker vrij. Of een leuk muziekfestival als Pinkpop. Dat zijn de associaties die de meeste
Nederlanders hebben bij Pinksteren.
Dit blijkt uit onderzoek van direct marketingbureau N.A.W.plus op de website
www.watgelooftu.nl. De daadwerkelijke betekenis van het pinksterfeest blijft voor 58 procent
van de ondervraagden een raadsel. Toch beweert ruim de helft in God te geloven.
Ook uit een mini-onderzoek van Metro bleek dat slechts twee van de vijf mensen de heilige
gedachte achter die ‘extra vrije dag’ konden noemen. De terrassen zaten gisteren helemaal vol
met mensen die de vrolijke pinksterstemming al te pakken hadden. Familiebezoekjes en
opgeprikte familiediners lijken niet aan de orde met Pinksteren. De meeste mensen kiezen
ervoor om lekker van het weer te genieten op het strand of in het park. Ook Martijn (23) uit
Rotterdam ligt waarschijnlijk op het strand in Scheveningen dit weekend. Op de vraag of hij
weet wat Pinksteren precies inhoudt, antwoordt hij: “Oh jee, ik was al bang dat je dat zou
vragen. Iets met...uhm, even denken hoor.”

'Kerkbezoek zal met 30 procent dalen'
Van onze verslaggever Peter de Waard
Gepubliceerd op 29 mei 2009 12:16, bijgewerkt op 12:16
AMSTERDAM - Het kerkbezoek in de Nederlandse katholieke kerken zal de komende tien
jaar nog eens met 30 tot 35 procent dalen. Van de 300 duizend gelovigen die nu nog
regelmatig in het weekeinde naar de kerk gaan, zijn er in 2020 naar schatting nog 200 duizend
over.
Dit schat Kaski, het instituut voor beleidsonderzoek naar religie en levensbeschouwing in
Nijmegen. Directeur Ton Bernts baseert zich daarbij op de jongste cijfers van zijn instituut,
gekoppeld aan prognoses van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Tien jaar geleden gingen nog een half miljoen katholieken regelmatig naar de kerk. De
verdere daling van 300 naar 200 duizend is volgens Bernts makkelijk te becijferen. 'Het is
puur een demografisch gegeven. Gelovigen gaan niet minder naar de kerk, maar zijn minder
kerks. Daarmee bedoel ik dat de huidige kerkgangers nog even vaak gaan, maar dat de nieuwe
generatie heel weinig meer naar de kerk gaat.'
Reorganisaties bisdommen
Bernts spreekt van een daling van 1 procent per jaar van het kerkbezoek. Dat is bijna voor alle
bisdommen gelijk. In sommige bisdommen zoals Den Bosch zijn al grote reorganisaties in
gang gezet in verband met het verminderende kerkbezoek. Overigens zijn er nog altijd
uitzonderingen. Zo gaat met Kerstmis vijf tot zes keer zoveel katholieken naar de kerk - ruim
één miljoen. En met Pasen is dat het drievoudige. Het Pinksterfeest dat komend weekeinde
wordt gevierd, zal echter maar tot een kleine toename leiden van het aantal kerkgangers.
'Exacte cijfers hebben we niet. Maar veel meer dan in andere weken zal het niet zijn.'
Uit een gisteren gepresenteerd onderzoek blijkt dat zes van de tien Nederlanders de
achtergrond van Pinksteren - de uitstorting van de Heilige Geest - overigens niet meer weet.
In de enquete, uitgevoerd door onderzoeksbureau N.A.W.plus, zegt 18 procent aan een vrije
dag te denken. Ruim 10 procent denkt aan niets in het bijzonder. Ongeveer 14 procent weet
dat het een christelijke feestdag is, maar denkt aan een verkeerde zoals de verrijzenis van
Christus. Overigens zegt meer dan de helft in deze enquete wel in een God te geloven.

"Pinksteren bij ruim helft bevolking onbekend”
Bij bijna 58 procent van de Nederlandse bevolking is de betekenis van
Pinksteren onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 8.000
geënquêteerden via de site www.watgelooftu.nl. De overige 42 procent
denkt bij Pinksteren wel aan de uitstorting van de Heilige Geest. Dat
concludeert het onderzoeksteam van de website watgelooftu.nl. Met Pinksteren denkt men
verder aan een extra vrij dag (18,7%), het begin van de lente (6,7%) of aan niets in het
bijzonder (10,4 %).
Kerkgang
Uit de enquête blijkt verder dat maar liefst 41,6 procent van de respondenten in de loop van
de tijd de kerk heeft verlaten. Opvallend is dat bijna een kwart hiervan geen persoonlijke of
inhoudelijke reden aanvoert om niet meer naar de kerk te gaan. De reden die ze aanvoeren is
'dat je kunt geloven zonder lid te zijn van een kerk'. Van deze groep zegt 39,3 procent dat ze
nog christen zijn. Vijfentwintig procent ging om persoonlijke redenen (groepjescultuur, niet
bijhoren, vervelende ervaringen, problemen) van de kerk af, terwijl 18,8 procent meer
inhoudelijke redenen (kerkdienst niet meer boeiend, missen diepgang, andere mening en
visie) aangaven waarom ze geen lid meer van de kerk wilden blijven. Andere redenen die
aangegeven werden waren 'regeltjes', 'de gedragscode' en 'manipulatie door kerkleiders'.
Een kleine meerderheid (51 procent) van de 8244 geënquêteerden gaf aan te geloven in het
bestaan van God. Liefst 29 procent vulde hier ”misschien” in; 19 procent is er van overtuigd
dat God niet bestaat.
Darwin en Calvijn
”Wat gelooftu.nl” vroeg ook naar de bekendheid van Charles Darwin en Johannes Calvijn.
"Maar liefst 20 procent wist niet wie Darwin was; 23 procent gaf een fout antwoord en 57
procent het juiste antwoord," meldt het rapport. Calvijn blijkt bekender: 62 procent wist dat
hij een theoloog en reformator uit de zestiende eeuw was. Opvallend is dat 26 procent van de
”christenen” een verkeerd antwoord gaf of aangaf het niet te weten.

